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Bestyrelsen ønsker alle et Godt Nytår

I 2019 er følgende arbejder gennemført:

Legepladsen er renoveret

Hjertestarter er opsat og hjertemassagekurser er gennemført

Opstart med renovering af fortovsfliser. Beskadigede fliser er udskiftet

Trappe og grønt område ved Sydskellet er udskiftet og forskønnet

Opstart med udskiftning af opkørsler.

Parkeringsproblematikken har været behandlet på flere fronter. Bestyrelsen har opridset regler og 
bestemmelser desangående ved flere lejligheder. RG nyt og info mails samt ved direkte 
henvendelse. Dette forhold ses som uddebatteret, nu er det op til den enkelte at samarbejde samt
bruge sin sunde fornuft.

Man kan fra i år komme på eget netværk udefra, såfremt der skulle være behov for dette, 
eksempelvis overvågning af eget hus eller andet smartware, hvor adgang udefra er nødvendig. Er 
det en feature der er behov for, kan man henvende sig til AV-vision uden ekstra omkostninger.

Opgaver i 2020 vil være:

Gennemførelse af beslutning om fortsat internet fra Bolignet Aarhus og Boxer TV eller andre 
muligheder. Bestyrelsen er ved at undersøge muligheder

Fortsætte med renovering af fortovsfliser og opkørsler. På sigt bør alle fliser udskiftes, men pt. er 
fliserne i en sådan stand, at arbejdet stilles i bero for det kommende år. Vi vil forsøge, henset til 
det økonomiske, at fortsætte med udskiftning af opkørsler. Den model der er påbegyndt vil betyde
at den enkelte grundejer får tilbud om, at få udvidet opkørslen til hele carportens bredde mod en 
selvbetaling på kr. 2400,00 (2kvm). Dette har de 12 der har fået eller er i gang med at få lavet 
opkørsler tilsluttet sig. 

Kommende generalforsamling: Det er meget nødvendig at Grundejerne vil deltage i 
foreningsarbejdet. Bestyrelsen efterlyser deltagere som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
ligesom der ønskes deltagere til sikkerheds gruppe for legepladsen. Vi kommer sikkert også til at 
behandle emner som:

Forhold beboerne imellem
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Indbrud, tyveri og sikkerhed i eget hjem

Husdyr

Det nytter ikke, som der er en tendens til, at lukke sig inde i sig selv eller skabe rygter, såfremt 
man er uenig med andre.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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